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જિલ્લાનલા સમલાચલારો

નૂતન શિક્ષણ સમાજ સંસ્ાઓનો 
ઇનામ શિતરણ સમારંભ યોજાિે
નિસારી | નૂતન શિક્ષણ સમાજ, વેસમા સંચાશિત 
માધ્યશમક શિક્ષણ શવદ્ાિ્ય ઔદ્યોશિક તાિીમ સંસ્ા, 
પાવ્વતીબેન િયોપાળજી વિી પ્ા્શમક શવભાિ શવજ્યદેવ 
રતનજી શમસત્ી શવજ્ાન પ્વાહનાં વર્વ 2017-18 નાં તેજસવી 
તારિાઓને સનમાનવાનયો ત્ા વર્વભરની પ્વૃશતિઓનાં 
વાશર્વક ઇનામ શવતરણ સમારંભ પ્મુખ િાળાના ભૂતપૂવ્વ 
શવદ્ા્ીથી મંિુભાઇ ના્ુભાઇ પટેિ ્યુએસએ ત્ા અશતશ્ 
શવિેર અંબુભાઇ ના્ુભાઇ પટેિ ્યુએસએ અરૂણભાઇ 
દિુભાઇ પટેિ  ્યુએસએ હાજર રહેિે. તા. 18.1.2018 
િુરવારે બપયોરે 2 કિાકે િાળાના સભાખંડમાં ્યયોજાિે. 
ભૂતપૂવ્વ શવદ્ા્ીથીઓ, દાતાઓને સમારંભમાં પધારવા નૂતન 
શિક્ષણ સમાજ વેસમાના પ્મુખ ચેતનભાઇ પટેિ માનદમંત્ી 
અિયોકભાઇ ખુિાિભાઇ શમસત્ી આચા્ય્વ અિયોકભાઇ 
ખુિાિભાઇ શમસત્ી, આચા્ય્વ અિયોકભાઇ પટેિ અને 
આચા્ય્વ ધમમેનદ્રભાઇ પટેિે હાજર રહેવા જણાવ્યું છે.

NCC એનયયુઅલ કેમ્પમાં 
ગણદેિી ગરસ્સ હાઈ.નયું ગૌરિ
ગણદેિી | િુજરાત િરસ્વ બટાશિ્યન એનસીસી દ્ારા 
રાજપીપળા ખાતે કમબાઈન એન્યુઅિ ટ્ેશનંિ કેમપ ્યયોજા્યયો 
હતયો. આ કેમપમાં િણદેવીની ડી.આઈ.કાપડડ્યા િરસ્વ 
હાઈસકકૂિની 35 શવદ્ાશ્્વનીઓએ ભાિ િીધયો હતયો. આ 
કેમપમાં શવશવધ સપધા્વનું આ્યયોજન કરા્યું હતું. જેમાં મદાવતી 
શવશ્વકમા્વ ડ્ીિ સપધા્વમાં પ્્મ, વ્યક્તિત ડ્ીિ અને 
સયોિયોસોંિ તેમજ ગ્ુપ ડાનસ અને ગ્ુપ સોંિમાં પણ શદ્તી્ય 
ક્રમ પ્ાપત ક્યયો હતયો. વ્તૃતવ સપધા્વમાં નેહા શતવારી અને 
નાઝનીન િેખે સડટટિડિકેટ મેળવ્યા હતા. િરસ્વ હાઈસકકૂિના 
માધ્યશમક શવભાિના શિશક્ષકા સેકનડ ઓડિસર જ્યયોશતબેન 
પાંચાિે ઓડિસર તરીકે િરજ બજાવી હતી. િાળાના 
આચા્યા્વ વરા્વબેન મહેતા અને િાળા પડરવારે એનસીસી 
કેડેટયોને અશભનંદન પાઠવ્યા હતા.

આહિા ખાતે જે.જે.એક્ટ અને 
્પોકસો એક્ટ  અંતગ્સત કાય્સક્રમ
સા્પયુતારા | ડાંિના શજરિા બાળસુરક્ષા એકમ સહ શજરિા 
સમાજ સુરક્ષા કચેરી દ્ારા આિામી 18મી જાન્યુઆરીએ 
શજરિાના મુખ્ય વહીવટી મ્ક આહવા ખાતે જે.જે.
એકટ 2015 અને પયો્સયો એ્ટ 2012 શવર્યક એક 
શદવસી્ય તાિીમ કા્ય્વક્રમનું આ્યયોજન કરા્યુ છે. આહવાના 
ડયો.બાબાસાહેબ આંબેડકર ભવન ખાતે સવારના 10.30્ી 
સાંજના 4 વાગ્યા સુધી આ્યયોશજત આ તાિીમ કા્ય્વક્રમને 
ડાંિ કિે્ટર બી.કે.કુમાર ખુરિયો મુકિે. આ અવસરે શજરિા 
પ્ા્શમક શિક્ષણાશધકારી, શજરિા બાળ સુરક્ષા એકમ-સહ-
શજરિા સમાજ સુરક્ષા અશધકારી સશહતના મહાનુભાવયો દ્ારા 
તાિીમ શવર્યક જાણકારી આપવામાં આવિે. બાળ સુરક્ષા 
સેવાને વધુ િયોકભયોગ્ય બનાવવા ત્ા બાળિક્ષી ્યયોજનાઓ, 
સેવાઓની જાણકારી છેવાડાના િયોકયો સુધી પહોંચાડવાના 
હેતુસર આ્યયોશજત આ તાિીમ કા્ય્વક્રમમાં તાિુકા કેળવણી 
શનરીક્ષકયો, બીઆરસી, સીઆરસી, બીઆરપી જેવા 
અંદાશજત 50 જેટિા તાિીમા્ીથીઓ ભાિ િેિે.

સયુખાબારી ફાયરરંગ બ્ટ 
શિસતારમાં પ્રિેિબંધી
નિસારી | નવસારી શજરિાના વાંસદા તાિુકાના સુખાબારી 
િામે 27મી્ી 20મી િેબ્ુઆરી શદન-31 સુધીના શદવસ 
દરશમ્યાન રયોજ સવારના 8 વાગ્યા્ી નવસારી શજરિાના 
પયોિીસકમીથીઓનયો િા્યરીંિ ત્ા અશ્ુવા્યુની પ્ેકટીસ 
્યયોજાિે. જેને અનુિક્ષીને અશધક શજરિા મેજુસટ્ેટ કે.એસ.
વસાવાએ એક જાહેરનામા દ્ારા િયોળીબાર પ્ેકટીસ 
દરશમ્યાન આજુબાજુના રહીિયો તેમજ બહારના કયોઇ 
અનઅશધકૃત વ્યડકતઓને િરવા કે ઢયોરઢાખર પ્વેિ પર 
િા્યરીંિ બટ શવસતારમાં પ્શતબંધ િરમાવ્યયો છે. આ હુકમનયો 
ભંિ કરનાર િુજરાત પયોિીસ અશધશન્યમ-1951ની 
કિમ-135 મુજબ શિક્ષાને પાત્ ્િે.

િલો્ટી ગામે બ્રહ્મદેિબા્પાની 
સાલગીરી ઉજિાઈ

ગણદેિી | બીિીમયોરાના વિયોટી િામે મુખ્ય માિ્વ ઉપર 
આવેિા બ્હ્મદેવબાપાના મંશદરે પાંચમી સાિિીરીના 
ભાિરૂપે સવારે શવષ્ણુ્યજ્ કરા્યયો હતયો. જેમાં વિયોટી િામના 
મહારાજ શવજ્યભાઈ, અમરભાઈ અને એમની સા્ે 15 
જેટિા ભૂદેવયોના સહ્યયોિ્ી સવારે 8.30્ી 12.30 કિાક 
સુધી વિયોટી િામના સરપંચ જીતેિભાઈ પટેિ એમના 
ધમ્વપતની અશનતાબેન સશહત 25 જેટિા જોડાએ આ ્યજ્માં 
ભાિ િીધયો હતયો. આ પ્સંિે વિયોટી તેમજ આજુબાજુ 
શવસતારના મયોટી સંખ્યામાં ભ્તજનયોએ પુજા-હવન, 
મહાપ્સાદમાં ભાિ િીધયો હતયો તેમજ મંશદરના ટ્સટના 
ઠાકયોરભાઈ પ્જાપશત, ભૂપતભાઈ તેમજ િામના ્યુવાનયોએ 
આ ઉતસવમાં ભાિ િઈ સમગ્ પ્સંિને દીપાવ્યયો હતયો.

ધૂમ સ્ટાઇલ બાઇકરોનો આતંક 
તબીબ અને વૃદ્ધને ગંભીર ઇજા

ભાસ્કર ન્યૂઝ | બારડોલી 

બારડયોિી નિરના મુખ્યમાિ્વ પર 
રાશત્ સમ્યે એક અજાણ્યયો વાહન 
ચાિક પૂર ઝડપે હંકારી આવી 
એક મશહિા તબીબને અડિટેમાં 
િેતા અકસમાત ્્યયો હતયો. 
જેમાં મશહિા તબીબને િંભીર 
ઈજા ્તાં તાતકાશિક સારવાર 
માટે હયોકસપટિમાં િઇ જવામાં  
આવી હતી. 

ત્યારબાદ અડધા કિાક પછી 
વધ ુ એક મયોટરસા્યકિ ચાિકે 
મખુ્યમાિ્વ પર્ી પિપાળા જતાં 
એક વૃદ્ધન ેઅડિટેમાં િતેા િભંીર 
ઈજા ્ઇ હતી. નિરના મખુ્યમાિ્વ 
પર ધૂમ બાઇકની સટાઇિમાં પરૂપાટ 
ઝડપ ેહકંારતા મયોટરસા્યકિ ચાિકયો 
િરી સશક્ર્ય બની રહ્ા છ.ે અન ેબે 
શનદયોરન ેઅકસમાત કરી હયોકસપટિ 

ભિેા કરી દતેા ં નિરજનયોમાં 
પયોિીસની શનકષ્ક્ર્યતા સામ ેરયોર પ્િટ  
ક્યયો હતયો. પયોિીસના જણાવ્યા મજુબ 
બારડયોિીની ખાનિી હયોકસપટિમાં 
િરજ બજાવી મશહિા તબીબ ડયો. 
શદપતીબહને ચૌધરી મિંળવારની 
રાત્ી દરશમ્યાન પયોતાની મયોપડે 
પર મખુ્યમાિ્વ પર 9:00 વાગ્યે 
મદુીત પિેસેના સક્કિ પર્ી પસાર  
્તી હતી.  

આિા બેફામ 
બાઇકરોને ડામી દેિાિે

^નિરના મુખ્યમાિ્વ પર રાત્ે 
પયોિીસ િરતી રહેિે, અને પૂર 

ઝડપે વાહન હંકારનાર જોવા મળે 
તયો, કા્યદેસરની કા્ય્વવાહી કરવામાં 
આવિે. મુખ્યમાિ્વ પર પેટ્યોશિંિ 
સમ્યે ખાસ નજર રહેિે. > ડી. 
એન. ખાં્ટ, પયોિીસ ઇનસપેકટર, બારડયોિી

વયારાની મશહલા 
21 િરીષીય ્પયુત્ી 

સા્ે ગયુમ
વયારા | વ્યારામાં એક પડરવારની 
પતની અને પુત્ી સયોમવારે પડરવારને 
જાણ કા્ય્વ વિર ્્યાંક જતા રહ્ાં 
હતા. જે અંિે પયોિીસમાં િડર્યાદ 
નોંધાવી હતી.  

પ્યારા નિર ખાતે ધનસુખભાઇ 
નારણભાઇ પંચાિ તેના પડરવાર 
સા્ે રહે છે. િત સયોમવારે બપયોરના 
સુમારે તેની પતની શનકક્ષા પંચાિ 
(45) અને પુત્ી શક્રષ્ના પંચાિ (21) 
દ્ારા ઘરે કયોઈ ને પણ જાણ કા્ય્વ વિર 
એક્ટવા મયોટરસા્યકિ નં (જીજે- 
05 પીજી- 5779) િઇ નીકળી 
િ્યા હતા. સાંજ સુધી પરત ન િરતા 
ધનસુખભાઈ દ્ારા સિાસંબંધીઓ ને 
ત્યાં તપાસ કરવા છતાં કયોઈ ભાળ 
ન મળતા બુધવારના રયોજ વ્યારા 
પયોિીસ મ્કે પતની અને પુત્ી િુમ 
્્યાની િડર્યાદ નોંધાવાઇ છે.

અંત્ોલી ખાડીમાં્ી 
અજાણયા યયુિકની 
લાિ મળી આિી
કામરજે | કામરજે તાિકુાના 
અંત્યોિી િામની સીમમાં અંત્યોિી 
્ી ઘયોરણપારડી જતા રયોડની બાજમુાં 
આવિેી ખાડીના પાણીમાં બધુવારના 
રયોજ સવાર ે 9.00 કિાક ેઅજાણ્યા 
ઈસમની િાિ મળી આવતા િામના 
ડયો.સરપચં જ્યિેભાઈન ે જાણ 
્તા કામરજે પયોિીસન ેજાણ કરતા 
જમાદાર અંબારામભાઈ ઘટના સ્ળે 
સટાિ સા્ ે દયોડી જઈ તપાસ કરતા 
મરનાર ઈસમના મયોઢાના ભાિ ેિયોહી 
નીકળિેી હાિમા ંિાિ મળી આવતા 
અકસમાત મયોતનયો િનુયો નોંધ્યયો હતયો. 
કઠયોર સામહુીક આરયોગ્ય કનેદ્ર ખાત ેબે 
તબીબની પનેિમાં પીએમ કરા્યુ ંહત.ુ 
મરનાર ઈસમ ેિરીર પર કાળા રિંનુ 
જેકટે ત્ા સિદે રિંનુ િટટિ પહ્ુેયું છ.ે

ચીખલીના મહુડી્ી દારૂ સા્ે એક ઝડ્પાયો
નવસારી|મહુડી િામે તાડ િશળ્યામાં 
ખુરિી જગ્યામાં્ી પયોિીસને દારૂનયો 
જથ્યો મળી આવ્યયો હતયો. દારૂની 
હેરાિેરીમાં કંબાડા િામના રમેિ 
ના્યકા નામના ્યુવાનની સંડયોવણી 

બહાર આવતા રૂ. 26,200ની 
ડકંમતના દારૂ સા્ે તેની ધરપકડ કરી 
હતી. આ દારૂનયો જથ્યો ચીખિીના 
પ્વીણ નામ બહાર આવતા પયોિીસે 
તેને વયોનટેડ જાહેર ક્યયો હતયો. 

ટ્રસ્ટની જમીન ્પર દબાણના શિરોધમાં 
સાયણ બંધ, ખેડૂતોનયું શિરોધ પ્રદિ્સન

ગામના આગેિાનો શિરૂદ્ધ ખો્ટી ફરરયાદ્ી ગ્ામજનોનો રોર ભભૂકી ઉઠ્ો
ભાસ્કર ન્યૂઝ | ઓલપાડ 

સા્યણ સુિર રયોડ ખાતે આવેિી 
ટ્સટની જમીન પર કેટિાક 
ઈસમયો દ્ારા શબનઅશધકૃત રીતે 
કેશબનયો િયોઠવી માટી પુરાણ કરી 
િેરકા્યદેસરનયો કબજો કરવાની 
કામિીરીનયો િામના ખેડૂતયો 
અને ્યુવાનયોએ ભેિા મળી 
શવરયોધ ક્યા્વ બાદ ટ્સટની જમીન 
પર ્્યેિા દબાણને દૂર કરવા 
ખેડૂત આિેવાનયોની શમડટંિ 
્યયોજાઈ હતી. આ શમડટંિમાં 
બહારના તતવયોએ આવી ધમાિ 
ક્યા્વ બાદ પયોિીસમાં જઈ 

િામના આિેવાનયોના નામે 
ખયોટી િડર્યાદ કરવાની વાતે 
શવરયોધ નોંધાવ્યયો હતયો. સા્યણ 
િામે તમામ વેપારીઓ અને 
દુકાનદારયોએ સવ્યંભૂ બંધ સા્ે 
જોડીને સજજડ બંધ કરી શવરયોધ 
નોંધાવ્યયો છે.

સા્યણ િામે સા્યણના 
ગ્ામજનયો દ્ારા બનાવેિ હવાડા 
ટ્સટ કે જેનયો વહીવટ િામના 
આિેવાનયો કરતા આવ્યા છે. 
હાિ ટ્સટના તમામ ટ્સટીઓ 
હ્યાત ન હયોવા્ી ટ્સટની 
સા્યણ સુિર રયોડ પર આવેિી 
પડતળ જમીન આવેિી છે. જેની 

પર િામના કેટિાક ઈસમયોએ 
જમીન પર િેરકા્યદે કબજોકરી 
પચાવી પાડવાની ડિરાકમાં છે. 
અહીં કેશબનયો િયોઠવી માટી 
પુરાણ કરવાની કામિીરી ્તી 
હયોવાની જાણ આિેવાન ખેડૂતયો 
અને પંચા્યતના સભ્યયોને 

્તા મંિરવારે સૌ ભેિા 
મળી દબાણની કામિીરી બંધ 
કરાવવા સા્ે અહીં ્્યેિા 
દબાણયો દૂર કરવા કા્યદેસરની 
કા્ય્વવાહી કરવા માટે સાંજે 
પંચા્યત ખાતે શમડટંિ  
મળી હતી.

બંધને શનષફળ બનાિિા માજી સર્પંચે મેસેજ કયા્સ
સયોિી્યિ શમડી્યા પર એક તરિ ગ્ામજનયોના બધંનુ ંએિાન સા્નેા 
મેસજે િરતા તયો બીજી તરિ બધંને શનષ્િળ બનાવવા કામે િાિિેા 
િામના માજી સરપચં અશશ્વન આર ઠક્કર ેદકુાનદારયોન ેદકુાન બંધ ન 
રાખવાના મસેજે ક્યા્વ હતા. જ્યાર ેગ્ામજનયો સા્ ેઅશહત ્ તુ ંહયોઈ 
ત્યાર ેગ્ામજનયો સા્ ેરહવેાન ેબદિ ેઆ રીત ેબધંન ેશનષ્્ફળ બનાવવાની 
માજી સરપચંની કામિીરી ગ્ામજનયોમાં ચચા્વનયો શવર્ય બની હતી.

બારડોલીમાં ્પીિાના ્પાણીમાં જીિાત 
નીકળતી હોિાની ફરરયાદો ઉઠી

ભાસ્કર ન્યૂઝ | બારડોલી 

બારડયોિીના શહદા્યત નિરમાં 
િટરનિાઈનનું દુશરત પાણી પીવાના પાણી 
સા્ે ભળી જતાં િયોકયોના ઘરમાં િંદુ પાણી 
આવતું હયોવા્ી િડર્યાદ ઉઠી છે. પાશિકા 
છેરિા ત્ણેક શદવસ્ી િાઈનનું ભંિાણ 
બાબતે તપાસ કરી રહી છે. પરંતુ કિુ હા્ 
િાગ્યું ન્ી. બે શદવસ પાણીમાં જીવાત પણ 
મળી હયોવાની િડર્યાદ કરી છે. સ્ાશનક 
રહીિયો દુશરત પાણીનયો ઉપ્યયોિ કરવા્ી 
રયોિચાળયો ્વાની દહેિત સેવી રહ્ાં છે.  

શહદા્યત નિરમાં આવેિ પાશિકાની 
મચછી માકકેટના ટેકરા શવસતારના રહીિયો 
માટે પીવાના 
પાણીની સમસ્યા 
છેરિા ત્ણેક 
શદવસ્ી સહન 
કરી રહ્ાં છે. આ 
શવસતારમાં પીવાનું 
પાણી દૂશરત આવી 
રહ્ું છે. બે શદવસ 
પીવના પાણીમાં 
જીવાત પણ મળી 
હયોવાનું સ્ાશનક 

રહીિયો જણાવે છે. આટિી િંભીર સમસ્યા 
નિરજનયો સહન કરી રહ્ાં છે. આ િંભીર 
સમસ્યા બાબતે પાશિકામાં પણ જાણ 
કરવામાં આવી હતી. જે્ી તાતકાશિક પાણી 
શવભાિના કમ્વચારીઓએ સ્ળ શવઝીટ કરી 
હતી. પાણીની િાઈનમાં િટર િાઈનનું 
દૂશરત પાણી ભળી રહ્ું હયોવાનું અનુમાન 
િિાવવામાં આવી રહ્ું છે. પાશિકા 
િટર અને પાણીની િાઈન શમશ્ ્વાનું 
સ્ળ િયોધવાની કામિીરી પાશિકા સતત 
ચિાવી રહી છે. પાશિકાના શવરયોધપક્ષના 
મશહિા નિરસેવકયોને સ્ાશનક રહીિયોએ 
રજૂઆત કરતાં તાતકાશિક પાશિકા પ્મુખ 
ડડમપિબહેન પટેિને પણ જાણ કરી હતી. 

તેમણે ્યયોગ્ય શનરાકરણ િાવવા જણાવ્યું 
હયોવાનું જાણવા મળેિ છે. ્રણ શદવસ પછી 
પણ શહદા્યત નિરનું ભંિાણ મળ્યું ન્ી. 
આવા સંજોિયોમાં દૂશરત પાણીનયો ઉપ્યયોિ 
આરયોગ્ય માટે પણ જોખમી સાશબત ્ઈ 
રહી છે.

લાઇનમાં ફોર્ટ મળતાં જ 
રર્પેરરંગ કરાિે

^દશૂરત પાણી અંિનેી િડર્યાદ મળતાં 
જ તાતકાશિક એક ટીમ ભિંાણ 

બાબત ેતપાસ િરૂ કરી છ.ે િયોરટ મળતા ંજ 
ડરપડેરિં કરાિ.ે > રકરણભાઈ ચૌધરી, 
હાઈડ્યોશિક એકનજશન્યર, નિરપાશિકા બારડયોિી

્પીિાના ્પાણીની લાઈનમાં દૂશરત ્પાણી ભળતયું હોિાની િકયતા

અંભે્ટા ગામે  શટ્ર્પલ અકસમાત, 1નયું મોત, 8ને ઇજા
ગમખિાર ઘ્ટના|ઓિર્ટેક કરિા જતાં ટ્રક સા્ે િાન ધડાકાભેર અ્ડાઇ, અનય બે િાહન ્પણ અ્ડાયાં

એક છો્ટા હા્ી ્ટેમ્પો અને અનય એક ગાડીને ્પણ અકસમાતને ્પગલે નયુકસાન, િેરડી ભરેલી ટ્રક ્પણ ્પલ્ટી

ભાસકર નયઝૂ | બીલીમોરા:  બીલીમોરા નજીકના અંભે્ટા ગામે સજા્સયલેા ચાર 
િાહનોના ગમખિાર અકસમાત ્યો હતો. કારચાલક ેઓિર્ેટક કરિા જતાં 

સામે્ી આિતી િેરડી ભરલેી ટ્રકમા ંઇકો ગાડી ધડાકાભરે અ્ડાિી હતી. 
આ અકસમાતમા ંિગેામના યયુિકનયુ ં મોત ની્પજયયુ ંહતયુ. અકસમાતમા ંએક છો્ટા 

હા્ી ્ટમે્પો અન ેઅનય ગાડીન ે્પણ  નયુકસાન ્ યયુ હતયુ, જયાર ે્ટમે્પોમા ંસિાર 8 
લોકોન ેઇજા ્પહોંચી હતી.  બીલીમોરા ્પોલીસ ેત્પાસ હા્ ધરી છ.ે

બીિીમયોરા પયોિીસ સૂત્યો પાસે્ી પ્ાપત 
શવિતયો અનુસાર બુધવારે સવારે 8 
વાગ્યાના અરસામાં બીિીમયોરા નજીકના 
અંભેટા િામની હદમાં જીઇબીના 
પાવર સટેિન નજીક આવેિ ્યુનુસભાઈ 
મુિાભાઈના ખેતર સામે ચાર વાહનયો 
ભટકાતા િમખવાર અકસમાત સજા્વ્યયો 
હતયો. બનાવમાં બુધવારે સવારે 8 
વાગ્યાના અરસામાં િણદેવી તાિુકાના 
વેિામ, તળાવ િશળ્યા ખાતે રહેતા 
શદવ્યેિભાઈ છિનભાઇ પટેિ 
(ઉ.વ.34)  તેઓ પયોતાના શનત્યક્રમ 
મૂજબ વાપી ખાતે તેમના કામ અ્મે 
જવા તેમની ઇકયો િાડી નંબર GJ.15.
CG.5658  િઈ િણદેવી્ી આિીપયોર 
હાઈવે તરિ જઈ રહ્ાં હતા. તે 
દરશમ્યાન તેમની િાડીની આિળ એક 

િાકભાજી ભરેિ છયોટા હા્ી ટેમપયો નં. 
GJ.19.V.1497 જઇ રહ્યો હતયો અને 
તેમની પાછળ એક સીઆઝ િયોર વહીિ 
િાડી નં. GJ.27.BE.3528 ચાિી 
રહી હતી. દરશમ્યાન શદવ્યેિભાઈની 
ઇકયો િાડી ટેમપયોને ઓવરટેક કરવા જતાં 
સામે્ી આિીપયોર તરિ્ી સુિર િે્ટરી 
િણદેવી  જતી િેરડી ભરેિ આવી  
રહી હતી. 

જેમાં શદવ્યેિભાઈની ઇકયો િાડી 
ડ્ાઈવર સાઈડ ધડાકાભેર અ્ડાતા 
ઇકયો િાડીના આિળના ભાિનયો ભુક્કયો 
વળી િ્યયો હતયો અને ચાિક શદવ્યેિભાઈ 
છિનભાઇ પટેિનું ઘટનાસ્ળે 
કમકમાટી ભ્યુ્વ મૃત્યુ નીપજ્યું હતુ. 
અકસમાત એટિયો જોરદાર હતયો કે 
અકસમાત બાદ ટ્ક પણ રયોડ સાઈડે ઉતરી 

પરટી િઈ હતી. 
આ સા્ે ટ્કની અડિટે ઇકયો 

િાડીની  આિળ ચાિતયો ટેમપયો અને 
પાછળ ચાિતી શસ્યાઝ િાડીને પણ 
અકસમાત કરતા ટેમપયો પરટી િ્યયો હતયો. 

જ્યારે શસ્યાઝ િાડીને પણ નુકિાન 
્્યું હતુ. આ અકસમાતમાં ટેમપયોમાં 
બેઠેિા િયોકયોને પણ નાની-મયોટી ઇજા 
્તાં એમણે નજીકની આિીપયોર 
હયોકસપટિમાં સારવાર માટે િઇ જવામાં 

આવ્યા હતા. આ અકસમાતમાં શસ્યાઝ 
િાડીના ચાિક અને ડયો.સુશનિભાઈ 
ગ્યારશસિાિ જાંશિડ (ઉ.વ.30) 

નાઓએ બીિીમયોરા પયોિીસમાં આપેિ 
િડર્યાદના આધારે બીિીમયોરા પયોિીસે 
કા્યદેસરની કા્ય્વવાહી હા્ ધરી છે.

શા્કભાજી ભરેલો ટેમપો પલટી ગ્ો
આ ઘટનામાં ઇકયો િાડીની આિળ ચાિી રહેિ િાકભાજીનયો ટેમપયો પણ 
અકસમાતને પિિે પરટી મારી જતા તેમાં બેઠેિ 8 જણને ઇજાઓ આવતા તેમને 
ચીખિી આિીપયોર હયોકસપટિ ખાતે સારવાર અ્મે િઇ જવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 
કમરીબેન મંિુભાઇ ના્યકા, (65) રહે.આિીપયોર, વળવંતભાઈ શવઠ્ઠિભાઈ કુબેર, 
(46) રહે. દેિામ, િંિાબેન ઉમેદભાઈ ના્યકા, (55) રહે. દેિામ, ન્યનાબેન 
રમણભાઈ પટેિ, (47) રહે. સમરયોિી, સીતાબેન જિુભાઈ ના્યકા, (40) રહે. 
ચીખિી, ઝીણીબેન નરશસંહભાઈ પટેિ, (65) રહે. સમરયોિી આ તમામ િયોકયોને 
સામાન્ય િારીડરક ઇજાઓ ્ઇ હતી. જ્યારે બાવીબેન ખંડુભાઈ પટેિ, (50) રહે. 
સમરયોિીને મા્ાના ભાિે અને ્ાપાના ભાિે ઇજાઓ આવી હતી અને ન્યનાબેન 
અમરતભાઈ તિાવી્યા (50), રહે. દેિામનાઓને પણ જમણા ખભા પર તેમજ 
મા્ાના ભાિે અને ડાબા હા્ પિ પર ઇજાઓ આવતા આ બંનેને આિીપયોર ખાતે 
સારવાર હેઠળ દાખિ કરવામાં આવ્યાં છે.


